Zápis jednání VOR z data 3.2.2021
Vzhledem k současné situaci a dodržení vládních nařízení proběhlo jednání dnešní VOR
vzdáleně pomocí WhatsApp. K jednání od 16.00 hodin připojeni všichni, viz. níže.
Přítomní : Cibulková Lucie, Hejný Jiří, Suchá Věra, Válek Vlastimil, Zabloudil Jiří, Zabloudilová
Hana, Zewel Zdeněk.
Schválena zapisovatelka Hana Zabloudilová - hlasování : 7:0:0

Úvodem info o platbách za telefony. Dle sdělení kontrolora plateb jsou platby v pořádku, až na
p.Liebezeita, který nerespektoval výši fakturace a dluží 98 Kč. Na dluh upozorněn a bude mu
naúčtován k platbě včetně sankce v příští faktuře. Členové VOR vzali info na vědomí.
Schválení nových členů. Vor schvaluje tři nové členy. Dva z Vozovny Žižkov (od Vlastimila
Válka) a jeden individuální člen (manželka individuálního člena řidiče BUS Kladno p. Petráska).
Hlasování : schváleno 7:0:0

Body jednání :
Usnesení 2310
a) VOR bere na vědomí dosažený kompromis ve vyjednáváni Dodatku KS ve Škoda
Transportation a.s..
b) pověřuje stávající vyjednavače podpisem dodatku, nebo podpisem v zastoupení.
Hlasování : 6:0:1 - schváleno
Usnesení 2311 - VOR bere na vědomí časový posun kontroly Revizní komisí, nahlášený
předsedou RK prezidentu OR, z důvodu přísných hygienických opatření a zákazu sdružování
více než dvou osob. Revize majetku, personálních evidencí a hospodaření, se uskuteční před
uspořádáním Konference.
Hlasování : 7:0:0 - schváleno
Usnesení 2312 - VOR doporučuje všem členům a příznivcům, aby v zájmu odhalení ohnisek
nákazy přispěli ke snížení pátého stupně karantény tím, že sami podstoupí test na přítomnost
Covid19. Antigenní testováni je plně hrazeno ze zdravotního pojištění, je na počkání či s možností
rezervace na daný čas a bezbolestné. Úspěšnost testováni je i v zájmu zaměstnavatelů a
zaměstnavatelé by měli zaměstnancům tuto dobu potřebnou pro testovaní zaměstnancům
uhradit. VOR se proto obrací na podniky, kde působí, aby management našel způsob, jak čas na
testování lidem proplácet.
Hlasování : 6:0:1 schváleno

Diskuse/ kolečko:

Suchá Věra: nemám nic
Vlastimil Válek: Ve vozovně máme spousta Covid pozitivních a vedení není schopno udělat
plošnou dezinfekci. Jiří Zabloudil vznesl návrh, stížnost poslat bezpečnostnímu řediteli.
Cibulková Lucie: nemám nic
Zabloudilová Hana: Žádné nové zprávy z Blanska. Jinak pouze info, náš zaměstnavatel díky
případům onemocnění Covid ve firmě, umožnil Home Office do odvolání. Na pracovišti, pokud je
návštěva nezbytně nutná, se musí dodržovat přísná bezpečnostní opatření, pod pokutou. Jiří
Zabloudil podal info, že 15.3.2021 bude v Blansku jednání.
Jiří Hejný: Podnik by měl mít vlastní průběžné testování, tam kde je kumulace zaměstnanců.
Pozitivní řidič na Covid, by neměl být v provozu. Jiří Zabloudil, podnik dělá jen co musí, nikdo mu
nemůže toto nařídit. Vlastimil Válek, problém peněz.
Zdeněk Zewel: Žádný Covid, žádná opatření, u nás pohoda. Nejhorší, co nás potkalo je Šúrovský.
Jiří Zabloudil: Děkuji za účast.

Zápis zpracovala Zabloudilová Hana
Dne 3.2.2021

Usnesení i návrh rozpočtu jsou zaslány všem funkcionářům OR na odborové e-maily. Naše členy
můžeme na přání s dokumenty seznámit při pravidelném návštěvním dnu v kanceláři v Motole –
každý pátek mimo svátek. Pozor- během karanténních opatření je doba zkrácena na 9-13hod a
poté je home-office do 18 hod. Přednost mají objednaní členové na dohodnutý čas.

